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Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. V tomto príkaze je stanovený postup a termíny prihlasovania sa študentov v dennej 

a externej forme bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na povinne voliteľné predmety a 

výberové predmety na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len ‚SvF 
UNIZA‘) na akademický rok 2016/2017. 

 

Článok 2 

Postup prihlasovania sa študentov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline  

na povinne voliteľné predmety a výberové predmety na akademický rok 2016/2017  

 
1. V zmysle § 9 a § 14 Študijného poriadku SvF UNIZA sú všetci študenti budúcich druhých 

a vyšších nominálnych ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v dennej a v exter-

nej forme povinní prihlásiť sa na povinne voliteľné a na výberové predmety, ktoré SvF 

UNIZA zabezpečuje  v akademickom roku 2016/2017.  

2. Študenti sú povinní objednať si povinne voliteľné a výberové predmety v termíne  
od 4. marca 2016 do 18. marca 2016 v Akademickom informačnom vzdelávacom sys-

téme UNIZA (AIVS): http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/ v sekcii Predmety 

2016/2017 (Objednávanie predmetov). 

3. Objednávanie predmetov bude v AIVS uzavreté 18. marca 2016 o 24.00 h.  

4. Odporúčané študijné plány a štandardná záťaž študenta za celý akademický rok, resp. 
za semester vyjadrená počtom kreditov sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto príkazu. 

5. Najneskôr 24. marca 2016 pošle Referát vzdelávania SvF UNIZA študentom na univer-

zitnú e-mailovú adresu zamietnutie objednávky povinne voliteľných alebo výberových 

predmetov, ktoré nebudú otvorené v akademickom roku 2016/2017 z dôvodu nízkeho 
počtu prihlásených študentov, t. j ak sa na povinne voliteľný alebo výberový predmet 

prihlási menej ako 5 študentov v bakalárskom alebo v inžinierskom štúdiu. 

6. Najneskôr 24. marca 2016 pošle Referát vzdelávania SvF UNIZA študentom na univer-
zitnú e-mailovú adresu zamietnutie objednávky povinne voliteľných alebo výberových 

predmetov, ktoré nebudú otvorené v akademickom roku 2016/2017 z dôvodu prekroče-

nia kapacity predmetu, ktorú stanoví učiteľ, zodpovedný za predmet. 

7. Najneskôr 30. marca 2016 si študenti, ktorých objednávka predmetu nebola akcepto-
vaná, zvolia osobne, prostredníctvom Referátu vzdelávania SvF UNIZA, iný povinne vo-

liteľný alebo výberový predmet. 

8. Potvrdené objednané povinne voliteľné a výberové predmety budú sprístupnené pre štu-
dentov cez e-vzdelávanie pri zápise do ďalšieho roka štúdia v termíne stanovenom har-

monogramom akademického roka 2016/2017 a študenti si ich zapíšu aj do výkazu o štú-

diu.  
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Článok 3 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Príkaz dekana SvF UNIZA nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu. 
2. Ruší sa vyhláška dekana SvF UNIZA č. 2/2015 z 9. apríla 2015.  

 
 

V Žiline, 25. februára 2016. 

 

prof. Ing. Josef Vičan, CSc., v. r. 

dekan SvF UNIZA 


